
  

 

 

 

 

  

 

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة
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 الجمعيات األهلية اتلنموذج الشامل لبيانل األساسية بياناتال .1
 عبدالرحمن بن علي عطيه السعدي الزهراني  :ممثل الجمعية في تعبئة وصحة بيانات النموذجاسم   -1

 0554648113  :ممثل الجمعية رقم جوال -٢

 abnsadi@gmail.com  ملمثل الجمعية: البريد اإللكتروني - 3

 0٢/0٢/٢0٢1  :) التاريخ بامليالدي (بيانات النموذج لعام  -4

  ( فرع     ) ( مقر رئيس     : )نوع املقر  -5
 

 

 للجمعية األهلية البيانات األساسية .٢
افية التسجيلية البيانات -أ    والديموغر

 شاد وتوعية الجاليات في شرق جدةر جمعية الدعوة واإل    الرسمي للجمعية: االسم -1

  كونه حالة في)للجمعية الشهرة اسم -٢
 
 ال يوجد  :(الرسمي لالسم مغايرا

 دعوي : النوعي للجمعية التصنيف -3

 ال يوجد :التصنيف الفرعي األول  .أ

 ال يوجد :التصنيف الفرعي الثاني .ب

 ( ذكور  )  (إناث   )  ( ذكور وإناث  )   : جنس الفئات املستهدفة -4

  الرجال والنساء الفئات املستهدفة : -5

 جميع الفئات العمريةالفئات العمرية للفئات املستهدفة :  -6

 ( نعم             )   ( ال  )هل يوجد شهادة تسجيل للجمعية ؟  -7

 3074: جمعيةرقم تسجيل ال - 8

افق -  م17/11/٢019  : تسجيل الجمعية تاريخ -9    هـ٢0/3/1441 املو

افق  –م 15/11/٢0٢3: تاريخ انتهاء شهادة التسجيل -10  هـ3/5/1445املو

 في حالة عدم وجود الشهادة، األسباب هي :

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

٢- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( نعم             )   ( ال  ارجية للجمعية:  )  هل يوجد لوحة خ  -11

 في حالة عدم وجود اللوحة، األسباب هي : 

1- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

٢- ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 ( نعم             )   ( ال  )   معية كامال كما هو مسجل في النموذجاللوحة توضح اسم الج

 ( نعم             )   ( ال  )  اللوحة توضح رقم التسجيل الخاص بالجمعية
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 ( نعم             )   ( ال  )  للوحة تنص على أن الجمعية خاضعة إلشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعيةا

 شرق محافظة جدة                                 :ات الجمعيةخدمالجغرافي لنطاق ال -12

 مركز التنمية االجتماعية بمحافظة جدة          : االجتماعية املشرف على الجمعيةمركز التنمية   -13

 اإلسالميةوزارة الشؤون                                    الجهة املشرفة فنيا على الجمعية:  -14

 التواصل بيانات -ب

 بيانات التواصل

 9٢31٢1381 العنوان الوطني

 5068 رقم املبنى

  اسم الشارع
 
 طريق مكة القديم غربا

 مكة املكرمة املنطقة

 املوقع الجغرافي

 ) خريطة (
 ٢٢356، جدة ٢13٢1 10٢137املنتزهات، 

 13ك الحي

 جدة املدينة

 ٢1448 الرمز البريدي

 3330 اإلضافيالرقم 

 33330 صندوق البريد

 0554648113 رقم جوال الجمعية

 . الهاتف

 . الفاكس

  /http://dawaa.org املوقع اإللكتروني

  البريد اإللكتروني

حسابات وسائل 

 التواصل االجتماعي

  =08https://twitter.com/sharq_jeddah?s تويتر

  6pde1txoqa3https://instagram.com/sharq_jeddah?igshid=v انستقرام

  wyt1https://cutt.us/O   فيسبوك

 Sharq-jeddah سناب شات

  1390https://www.youtube.com/user/abnsadi اليوتيوب

 ( نعم             )   ( ال  )  :   تحت اإلنشاءاملوقع اإللكتروني يعمل وقابل للدخول أثناء تعبئة النموذج وليس 

 ( نعم             )   ( ال   )  : البريد اإللكتروني مفعل 

  

http://dawaa.org/
https://twitter.com/sharq_jeddah?s=08
https://instagram.com/sharq_jeddah?igshid=v3txoqa1pde6
https://cutt.us/O1wyt
https://www.youtube.com/user/abnsadi1390
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 الفروع واملكاتب   -ت
 ( ال   )   ( نعم             )            هل لدى الجمعية فروع ؟ 

 : جمعيةتحت إدارة ال الفروععدد  -

اسم مدير  ) خريطة( الجغرافياملوقع  العنوان الفرعاسم 

 الفرع

رقم التواصل 

 )الهاتف/الجوال (

افقة  إرفاق مو

 الوزارة

      

      

      

      

 

 ( ال )   ( نعم             )                 هل لدى الجمعية مكاتب ؟ 

 : جمعيةعدد املكاتب تحت إدارة ال -

رقم التواصل  املكتب مسؤولاسم  ) خريطة( املوقع الجغرافي العنوان اسم املكتب

 )الهاتف/الجوال(

افقة  إرفاق مو

 الوزارة

      

      

      

      

  



 

 البيانات اإلدارية .3
 : األعضاء املؤسسون  -أ

 املؤسسينأسماء األعضاء  م

 علي بن مقبول بن أحمد العصيري العمري  1

 مهدي بن إبراهيم محمد مبجر ٢

 عبدالوهاب بن عايد بن عويضه االحمدي 3

 

 :الجمعية العمومية  بأعضاء بيان 

 

 

 

 العضواسم 

 

 

 

 الجنسية

 

 

 

 الجنس

 

 

 

 رقم الهوية

 

 

 

 تاريخ امليالد

 

 

 

 املدينة

 جهة العمل
تاريخ 

 االلتحاق

 

 

 

 الجوالرقم 

 البريد اإللكتروني

 

نوعية 

العضوي 

ة ) عامل 

/ 

منتسب 

فخري  /

 شرفي ( /

االنتظام في 

دفع 

 االشتراكات

)منتظم/غي

ر منتظم/ 

ال يوجد 

سجل 

اشتراكات 

الي/محدث

 (وجد رسوم

 

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

للعضو

 ؟

 جدة 1389/07/01 1012401640 ذكر سعودي أحمد صالح ثويني الثنيان

امين عام 

مؤسسة علي 

الثنيان 
 0505448665 م٢0٢0/17/1

info@althimayyame

hanit.org نعم منتظم عامل 

mailto:info@althimayyamehanit.org
mailto:info@althimayyamehanit.org
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واخوانه 

 الخيرية

 جدة 1385/06/11 1023947219 ذكر سعودي اسامه صالح أحمد العبدالوهاب
مستشار في 

 0555631210 م17/1/٢0٢0 وزارة الحج
ussamas@haj.gov.s

a 
 نعم منتظم عامل

 0505667373 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1382/07/01 1000978591 ذكر سعودي بطي سلطان مسلط البقمي
bati_forfor;lift@yah

oo.com 
 نعم منتظم عامل

 جدة 1379/07/01 1036975355 ذكر سعودي جمعان علي جمعان الزهراني

املدير اإلقليمي 

لشبكة السالم 

 الفضائية
 0554229272 م٢0٢0/17/1

jamaaalzahrami@g

mail.com 
 نعم منتظم عامل

 0555878183 م17/1/٢0٢0 معلم جدة 1402/12/16 1008706309 ذكر سعودي حسن نمس علي العجمي
Hassan-namas-

1982@hotmail.com 
 نعم منتظم عامل

 0563997777 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1389/06/03 1031570730 ذكر سعودي حسين علي ناصر الشبعاني
hussein7aaa@gmail

.com 
 نعم منتظم عامل

 0555783567 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة /1390/07/01 1041163443 ذكر سعودي زيدان علي سعد الغامدي
jotun.est2010@gma

il.com 
 نعم غير منتظم عامل

 0505682355 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1374/07/01 1008443515 ذكر سعودي سعد عبدهللا رمزي الغامدي
sarsa07@yahoo.co

m 
 نعم غير منتظم عامل

 0505480898 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1383/07/01 1033844208 ذكر سعودي سعود محمد عائض العتيبي
saudm1890@gmail.

com 
 نعم منتظم عامل

 جدة /1394/02/02 1012005325 ذكر سعودي صالح أحمد عبيد العلوي 

دكتور في 

جامعة امللك 

 عبد العزيز
 0554510316 م٢0٢0/17/1

salihashreef@gmail.

com 
 نعم منتظم عامل

 جدة 1394/01/26 1009281641 ذكر سعودي صالح عبيد مطلق الحربي

دكتور في 

جامعة امللك 

 عبد العزيز
 0505147392 م٢0٢0/17/1

dr-

salehalhrbi@gmail.c

om 

 نعم منتظم عامل

 جدة 1388/07/01 1046143036 ذكر سعودي املويهي العتيبيعبدهللا سودان 
محامي 

 0555525230 م17/1/٢0٢0مجموعة 
almoeehi@gmail.co

m 
 نعم منتظم عامل

mailto:ussamas@haj.gov.sa
mailto:ussamas@haj.gov.sa
mailto:jamaaalzahrami@gmail.com
mailto:jamaaalzahrami@gmail.com
mailto:Hassan-namas-1982@hotmail.com
mailto:Hassan-namas-1982@hotmail.com
mailto:hussein7aaa@gmail.com
mailto:hussein7aaa@gmail.com
mailto:jotun.est2010@gmail.com
mailto:jotun.est2010@gmail.com
mailto:sarsa07@yahoo.com
mailto:sarsa07@yahoo.com
mailto:saudm1890@gmail.com
mailto:saudm1890@gmail.com
mailto:salihashreef@gmail.com
mailto:salihashreef@gmail.com
mailto:dr-salehalhrbi@gmail.com
mailto:dr-salehalhrbi@gmail.com
mailto:dr-salehalhrbi@gmail.com
mailto:almoeehi@gmail.com
mailto:almoeehi@gmail.com
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د.عبدهللا 

املويهي 

 للمحاماة

 جدة 1384/07/01 1017196807 ذكر سعودي عبدهللا معيلي عليان السهلي

رئيس مجلس 

إدارة شركة 

السابقون 

 الدولية

 نعم غير منتظم عامل ams@salaon.com.sa 0505618876 م٢0٢0/17/1

 0505696100 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1393/06/27 1011738422 ذكر سعودي عصام محفوظ عبدون باخريصه
metsu2006@hotmai

l.com 
 نعم منتظم عامل

 0533522111 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1445/04/05 1067888717 ذكر سعودي علي محمد عبدهللا الضبيان
ali.m.aldubeban@h

otmail.com 
 نعم منتظم عامل

 0555605699 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1379/07/01 1039892656 ذكر سعودي غرم هللا أحمد جمعان الغامدي
ghormala0555@gm

ail.com 
 نعم منتظم عامل

 0555667727 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1387/07/01 1053698658 ذكر سعودي غرم هللا محمد عبدهللا الزهراني
anas-

161@hotmail.com 
 نعم منتظم عامل

 0555587721 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1398/05/13 1034823797 ذكر سعودي ماجد سالم هندي الحربي
majedelharby29@g

mail.com 
 نعم منتظم عامل

 0538500085 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1402/12/25 1044763223 ذكر سعودي محمد حسن أحمد الصمداني
m0000001983@gm

ail.com 
 نعم منتظم عامل

 جدة 1409/07/01 1016662122 ذكر سعودي محمد سلمان عبدهللا الغامدي

مدير إدارة 

اإلفادة 

واالبتعاث 

 إدارة التعليم

 0555528390 م٢0٢0/17/1
msasm@hotmail.co

m 
 نعم منتظم عامل

 نعم منتظم عامل mbajsair@mail.com 0505607944 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1384/04/12 1025398767 ذكر سعودي محمد عوض محمد باجسير

 0505591506 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1408/11/14 1062052103 ذكر سعودي محمد سليمان عبدهللا الخريجي
m.elkhereiji@sak-

consult.com 
 نعم منتظم عامل

mailto:ams@salaon.com.sa
mailto:metsu2006@hotmail.com
mailto:metsu2006@hotmail.com
mailto:ali.m.aldubeban@hotmail.com
mailto:ali.m.aldubeban@hotmail.com
mailto:ghormala0555@gmail.com
mailto:ghormala0555@gmail.com
mailto:anas-161@hotmail.com
mailto:anas-161@hotmail.com
mailto:majedelharby29@gmail.com
mailto:majedelharby29@gmail.com
mailto:m0000001983@gmail.com
mailto:m0000001983@gmail.com
mailto:msasm@hotmail.com
mailto:msasm@hotmail.com
mailto:mbajsair@mail.com
mailto:m.elkhereiji@sak-consult.com
mailto:m.elkhereiji@sak-consult.com
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 0504612236 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1374/06/05 1025780931 ذكر سعودي محمد طاهر عبدالحكيم عثمان
mvthman12@gmail.

com 
 نعم منتظم عامل

 0555680094 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1369/07/01 1046565261 ذكر سعودي مسعود ماطر هندي الصاعدي
mhmh00111@gail.c

om 
 نعم منتظم عامل

 0556664566 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1377/07/01 1006019788 ذكر سعودي مطلق فهيد سند العصيمي
mfs1377@hotmail.c

om 
 نعم منتظم عامل

 0554666735 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1386/07/01 1029810874 ذكر سعودي ناصر محمد بخيت الزهراني
abutamar83@gmail.

com 
 نعم منتظم عامل

 0555666440 م17/1/٢0٢0 رجل اعمال جدة 1380/10/20 1006936023 ذكر سعودي وليد سليمان سعيد زقزوق
seead@zaqzooq.co

m 
 نعم منتظم عامل

mailto:mvthman12@gmail.com
mailto:mvthman12@gmail.com
mailto:mhmh00111@gail.com
mailto:mhmh00111@gail.com
mailto:mfs1377@hotmail.com
mailto:mfs1377@hotmail.com
mailto:abutamar83@gmail.com
mailto:abutamar83@gmail.com
mailto:seead@zaqzooq.com
mailto:seead@zaqzooq.com


 

 

 :من قبل الجمعية العمومية  املكّونة املؤقتة/اللجان الدائمة -ب

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة 

 )دائمة/مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

تاريخ بداية  اختصاصها

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية 

  عمل اللجنة

) في حال كانت 

(اللجنة مؤقتة   

يوجد عضو هل 

مجلس إدارة في  

  الدائمة جنةللا

 )نعم / ال(

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

 ال يوجد

 

 : الجمعية إدارة مجلس بأعضاء بيان -ت

 أعضاء مجلس اإلدارة

 د/علي بن مقبول العمري  االسم

 1014634305 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1/7/1384 يالدتاريخ امل

 دكتوراه لاملؤه

 رجل أعمال جهة العمل الرسمية

 أعمالرجل  املسمى الوظيفي

 0505698764 رقم الجوال

  Abfahd-@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 رئيس مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 سنة25 مدة الخدمة باملجلس

 15/08/2000 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( الرئيسهل العضو مقيم في منطقة املقر 

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 ال يوجد في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق

 
 

mailto:Abfahd-@hotmail.com
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 إبراهيم بن عبد هللا ابراهيم السبيعي االسم

 1004394266 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1/7/1363 يالدتاريخ امل

 ثانوية لاملؤه

 رجل أعمال جهة العمل الرسمية

 رجل أعمال املسمى الوظيفي

 0505614235 رقم الجوال

  Ibr7499@gmail.com لكترونيالبريد اإل

 مجلس اإلدارةعضو  الوظيفة باملجلس

 أشهر 6سنوات و  4 مدة الخدمة باملجلس

 م1/8/٢016 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 ال يوجد السببفي حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان 

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 بسام بن جميل أخضر االسم

 1056376682 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1/3/1388 يالدتاريخ امل

 ثانوية لاملؤه

mailto:Ibr7499@gmail.com
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 رجل أعمال جهة العمل الرسمية

 رجل أعمال املسمى الوظيفي

 0500678888 الجوالرقم 

 Bakhder@gmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 أشهر 6سنوات و  4 مدة الخدمة باملجلس

 م1/8/٢016 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 ال يوجد في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 زهير بن علي املرحومي االسم

 1012848436 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 1/7/1382 يالدتاريخ امل

 بكالوريوس لاملؤه

 رجل أعمال جهة العمل الرسمية

 رجل أعمال املسمى الوظيفي

 0500072525 رقم الجوال

 zuhair@almarhomy.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 أشهر 6سنوات و  4 مدة الخدمة باملجلس

 م1/8/٢016 تاريخ االلتحاق
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 ال يوجد وجدتاملكافأة إن 

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 ال يوجد في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 الوهاب بن سليم الحربيعبد  االسم

 1020574339 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 2/8/1390 يالدتاريخ امل

 بكالوريوس لاملؤه

 رجل أعمال جهة العمل الرسمية

 رجل أعمال املسمى الوظيفي

 0555555344 رقم الجوال

 Wahab@pankingdom.com لكترونيالبريد اإل

 اإلدارة عضو مجلس الوظيفة باملجلس

 أشهر 6سنوات و  4 مدة الخدمة باملجلس

 م1/8/٢016 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 ال يوجد في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 ماهر بن سالم الحربي االسم

 1034823805 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 10/1/1400 يالدتاريخ امل

 ماجستير لاملؤه

 رجل أعمال جهة العمل الرسمية

 رجل أعمال املسمى الوظيفي

 0504327688 رقم الجوال

 .Maher@manar.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 أشهر 6سنوات و  4 مدة الخدمة باملجلس

 م1/8/٢016 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( هل العضو مقيم في منطقة املقر الرئيس

 انتخاب الوزارة()انتخاب/تعيين من  طريقة االلتحاق

 ال يوجد في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق
 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 تركي عمر محمد بالحمر االسم

 1031034505 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 ذكر الجنس

 15/6/1390 يالدتاريخ امل

 بكالوريوس لاملؤه

 رجل أعمال جهة العمل الرسمية
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 رجل أعمال املسمى الوظيفي

 0555612378 رقم الجوال

 al--hijab@hotmail.com لكترونيالبريد اإل

 عضو مجلس اإلدارة الوظيفة باملجلس

 أشهر 6سنوات و  4 مدة الخدمة باملجلس

 م1/8/٢016 تاريخ االلتحاق

 ال يوجد املكافأة إن وجدت

 نعم )نعم/ال( العضو مقيم في منطقة املقر الرئيسهل 

 انتخاب )انتخاب/تعيين من الوزارة( طريقة االلتحاق

 ال يوجد في حالة كون االلتحاق بالتعيين من الوزارة يرجى بيان السبب

 نعم (العضو  مستقل )نعم/ال/ال يمكن التحقق

 

 : مجلس اإلدارةمن قبل  املكّونة املؤقتةالدائمة/ اللجان -ث

ســـــــم ا

 الـلـجـنـــة

نوع اللجنة 

 )دائمة/مؤقتة(؟

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

تاريخ بداية  اختصاصها

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية 

 عمل اللجنة 

) في حال 

كانت اللجنة 

 مؤقتة (

يوجد هل 

عضو مجلس 

 جنةللاإدارة في  

)نعم /   الدائمة

 ال(

إرفاق قرار 

تشكيل 

 اللجنة

لجنة 

 االستثمار
 دائمة

بسام جميل 

سليمان 

 أخضر

2 

دراسة 

استثمار 

أوقاف 

 الجمعية

  نعم - م27/1/2021

 

 من مجلس اإلدارة : املكّونةاللجنة التنفيذية  -ج

اسم رئيس 

 اللجنة

عدد 

 أعضائها

قائمة 

بأعضاء 

 اللجنة

املهام 

 املفوضة فيه

تاريخ بداية  صالحياتها

 عمل اللجنة

تاريخ نهاية عمل 

 اللجنة

إرفاق قرار 

 تشكيل اللجنة

 ال يوجد
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 : املدير التنفيذي -ح

 املدير التنفيذي

 عبد الرحمن بن علي الزهراني االسم

 1032542472 رقم الهوية

 سعودي الجنسية

 1/7/1390 تاريخ امليالد

 رجل الجنس: رجل/امرأة

 بكالوريوس لاملؤه

 سنه ٢5 سنوات الخبرة

 كلي ) جزئي/دوام) كلي

 40 العمل األسبوعيةساعات 

 ال يوجد ) في حال كان الدوام جزئيا ( املسمى الوظيفي

 ال يوجد جهة العمل ) في حال كان الدوام جزئيا (

 15000 الراتب الشهري 

 جمعية الدعوة في شرق جدة الجهة التي تتحمل الراتب

 سنوات 4 مدة خدمته في الجمعية

 نعم مسجل بالتأمينات )نعم/ال(

 تم ارفاق صورة اسفل النموذج قرار تعيين املدير التنفيذي من مجلس اإلدارةإرفاق 

افقة هل تم أخذ موافقة الوزارة على تعيين املدير؟)نعم/ال(  تم الرفع وفي انتظار املو

 ال يوجد إرفاق موافقة الوزارة على تعيين املدير التنفيذي

 مكة املكرمة العنوان : املنطقة

 جدة املدينة

 13ك الحي

 ال يوجد الشارع

 6734 رقم املبنى

 4864 صندوق البريد

 ٢٢356 الرمز البريدي

 4864 الرقم اإلضافي

 0554648113 رقم الجوال

 abnsadi@gmail.com البريد اإللكتروني



 

 

 :املوظفون في الجمعية  -خ
 

 

 

مسجل في 
التأمينات)نعم 

 ال(/

مساهمة نسبة  سنوات الخدمة في الجمعية
الوزارة في 
الراتب إن 

 وجدت

 الراتب الشهري الجهة التي تتحمل الراتب
ساعات 
العمل 

 األسبوعية

الدوام 
)كلي / 
 جزئي(

 سنوات شهور أيام م اسم الموظف رقم الهوية الجنس الجنسية المؤهل المسمى الوظيفي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 10 5 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عبدالرحمن علي عطية  1032542472 ذكر سعودي بكالوريوس المدير التنفيذي كلي 40 ر.س. 15,000.00
 الزهراني

1 

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 8 27 ال
 الجاليات في شرق جدة

 2 ماجد حاسن محسن الظاهري 1021167497 ذكر سعودي بكالوريوس مساعد المدير التنفيذي كلي 40 ر.س. 8,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 5 1 نعم
 الجاليات في شرق جدة

مدير مكتب المدير  كلي 40 ر.س. 5,000.00
 التنفيذي

 3 محمد أحمد ابر مباركي 1073046904 ذكر سعودي دبلوم

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 6 10 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 4 صالح ناجي صالح الغامدي 1019793122 ذكر سعودي دبلوم محاسب كلي 40 ر.س. 4,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 4 10 14 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 5 عبدهللا حبيب هللا عبدالحق علي 1029070636 ذكر سعودي دبلوم محاسب كلي 40 ر.س. 6,500.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 0 3 9 ال
 الجاليات في شرق جدة

 6 سليمان اسامه احمد المعيقلي 1107210294 ذكر سعودي  محاسب جزئي 20 ر.س. 3,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 5 3 22 ال
 الجاليات في شرق جدة

والتميز أخصائي الجودة  جزئي 20 ر.س. 5,000.00
 المؤسسي

 7 محمد ناصر عبدهللا الشهري 1004382451 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 11 15 ال
 الجاليات في شرق جدة

مساعد مدير إدارة  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 اإلستراتيجيه

 8 مهدي حباب مهدي البقمي 1022630907 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 8 28 ال
 الجاليات في شرق جدة

 9 محمد ذاكر محمد الزبيدي 1080979246 ذكر سعودي بكالوريوس مدير إدارة اإلستراتيجيه جزئي 20 ر.س. 6,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 4 2 5 ال
 الجاليات في شرق جدة

مدير إدراة وحدة  جزئي 20 ر.س. 6,000.00
 المعرفة واإلبتكار

 10 عبدهللا أحمد علي القرني 1063710212 ذكر سعودي دكتوراه

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 1 15 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 11 نوار صالح سالم الحارثي 1094767785 ذكر سعودي بكالوريوس مساعد إداري كلي 40 ر.س. 4,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 8 8 ال
 الجاليات في شرق جدة

 مدير إدراة التسويق جزئي 40 ر.س. 10,000.00
  واإلرشادوالدعوة 

 12 بدر خضر معاضه السلمي 1014558991 ذكر سعودي ثانوية عامة

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 0 10 16 ال
 الجاليات في شرق جدة

 13 محمد مشعل عارف العتيبي 1015199308 ذكر سعودي بكالوريوس أخصائي تسويق جزئي 20 ر.س. 7,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 0 3 ال
 الجاليات في شرق جدة

 14 نايف سراج ذياب المعبدي 1064373721 ذكر سعودي ابتدائي أخصائي تسويق جزئي 20 ر.س. 5,000.00

الدعوة واإلرشاد وتوعية جمعية  ال يوجد 4 8 16 نعم
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي شؤون  كلي 40 ر.س. 6,000.00
 موظفين

 15 سعيد محمد عيسى عسيري 1025278746 ذكر سعودي ثانوية عامة

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 0 16 نعم
 الجاليات في شرق جدة

مساعد مدير إدارة  كلي 40 ر.س. 6,000.00
 البشرية الموارد

 16 محمد ابراهيم محمد الناشري 1052379250 ذكر سعودي ثانوية عامة

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 1 5 2 ال
 الجاليات في شرق جدة

مدير إدارة الموارد  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 البشرية

 17 سلمان احمد علي حدادي 1060564240 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  يوجد ال 3 9 18 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي البرامج  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 النوعية

 18 مسلم سعيد ناير السلمي 1043926185 ذكر سعودي بكالوريوس
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 4 5 30 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي البرامج  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 النوعية

 19 مسفر حميد حامد الحربي 1032005793 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 4 23 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي البرامج  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 النوعية

عبدالرحمن عبدالمعطي  1002311544 ذكر سعودي بكالوريوس
 عويض الحربي

20 

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 1 14 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي تنسيق  جزئي 20 ر.س. 2,500.00
المعارض والمصليات 

 المتنقلة

 21 عبدهللا فالح عيد السلمي 1083716033 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 3 19 ال
 جدةالجاليات في شرق 

أخصائي تنسيق  جزئي 20 ر.س. 2,500.00
المعارض والمصليات 

 المتنقلة

 22 عبدهللا يعقوب زيد الشمراني 1005727613 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 1 10 24 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي البرامج  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 النوعية

 23 سعود مسيعد حشيم السلمي 1083885945 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 0 10 7 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي تنسيق  جزئي 20 ر.س. 3,000.00
المعارض والمصليات 

 المتنقلة

 24 محمد عبدهللا بركوت الغانمي 1009662105 ذكر سعودي ثانوية عامة

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  يوجدال  0 11 9 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي البرامج  جزئي 20 ر.س. 3,500.00
 النوعية

 25 هاشم عوض عايد األحمدي 1076878717 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 4 4 14 نعم
 الجاليات في شرق جدة

إدارة توعية مدير  كلي 40 ر.س. 8,000.00
 الجاليات

 26 فيصل فائز طلق األحمدي 1008652438 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 13 3 22 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 27 عبدهللا اسحاق عبدهللا 2143815609 ذكر تشادي بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 6,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 17 10 30 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 28 عبدالقادر محمد ابراهيم 2044832133 ذكر صومالي بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 4,500.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 17 10 30 نعم
 الجاليات في شرق جدة

اتحاد  دكتوراه مترجم كلي 40 ر.س. 4,897.00
 ميانمار

 29 محمد أيوب محمد إسالم 2183037809 ذكر

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 17 10 30 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 30 محمد رضوان صغير أحمد 2186666885 ذكر نيبالي بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 4,898.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 18 2 28 نعم
 شرق جدةالجاليات في 

 31 عمر كويا توتي كادو 2189785104 ذكر هندي بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 5,150.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 13 6 13 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 32 مراد موندا بنولونج 2103864191 ذكر فلبيني بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 6,250.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  يوجدال  7 3 4 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 33 محمد عبدهللا الباقي محمد 2257346615 ذكر بنجالديشي بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 4,350.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 8 21 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 34 محمد جبريل هارون 2168532287 ذكر سوداني بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 6,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 17 10 30 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 35 ياسر عبدالقادر مبارك 2182196960 ذكر هندي بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 4,898.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 4 9 26 نعم
 شرق جدةالجاليات في 

 36 جيرونسيو راماساسا 2013092594 ذكر فلبيني بكالوريوس مترجم كلي 40 ر.س. 5,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 15 6 24 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي رعاية المسلم  جزئي 20 ر.س. 4,000.00
 الجديد

 37 شبيليحسن شوعي محمد  1024861146 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 3 24 ال
 الجاليات في شرق جدة

أخصائي رعاية المسلم  جزئي 20 ر.س. 3,000.00
 الجديد

 38 أحمد جمعان مسفر المالكي 1037966015 ذكر سعودي ثانوية عامة

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 15 9 10 نعم
 الجاليات في شرق جدة

رئيس قسم الوسائل  كلي 40 ر.س. 6,000.00
 الدعوية

 39 علي صالح علي الزهراني 1063595191 ذكر سعودي دبلوم

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 5 27 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 40 عبدهللا الشمرانيعلي محمد  1030115396 ذكر سعودي ثانوية عامة أخصائي وسائل دعوية كلي 40 ر.س. 4,000.00
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 ( غير كافي        ) (  كافي    )  عدد العاملين بالجمعية:

 .............................................................................................................................................................:  بسبب

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 0 15 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 41 سند مصلح سند العتيبي 1059208049 ذكر سعودي ثانوية عامة أخصائي وسائل دعوية كلي 40 ر.س. 4,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 6 1 6 نعم
 الجاليات في شرق جدة

مدير إدارة األوقاف  كلي 40 ر.س. 8,000.00
 الإلستثمار

 42 بخيت محمد بخيت الزهراني 1058213578 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 10 5 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عيضة عبدالحميد عيضه  1020792725 ذكر سعودي متوسطة أخصائي تحصيل كلي 40 ر.س. 6,000.00
 الشماسي

43 

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 0 2 3 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 44 منصر علي خيرات كريري 1062964174 ذكر سعودي ابتدائي أخصائي تحصيل كلي 40 ر.س. 6,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 0 7 3 ال
 الجاليات في شرق جدة

رئيس وحدة التحصيل  كلي 40 ر.س. 5,000.00
 واإلستثمار

ماجستير 
 قانون

 45 محمد ثامر عوض المطيري 1008908544 ذكر سعودي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 5 1 ال
 الجاليات في شرق جدة

 46 عايض عيفه مشحن الجنيبي 1028460234 ذكر سعودي ابتدائي سائق كلي 40 ر.س. 3,500.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 0 0 3 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 2,815.00
 عامة

صديق عبدالكريم صديق  2141801908 ذكر سوداني ثانوية عامة
 عبدالفتاح

47 

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 8 7 8 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 2,600.00
 عامة

 48 سفيان عمر احمد العامري 2033375102 ذكر انونيسي ثانوية عامة

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 10 1 19 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 2,237.00
 عامة

 49 هارون الرشيد عبدالملك 2255326783 ذكر بنجالديشي ابتدائي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 17 10 30 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 2,681.00
 عامة

اتحاد  ابتدائي
 ميانمار

 50 عبدهللا ابو الحسين عبدالكريم 2130751361 ذكر

وتوعية جمعية الدعوة واإلرشاد  ال يوجد 16 7 15 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 2,551.00
 عامة

 51 يونس مياه عبدالمنان 2207931417 ذكر بنجالديشي ابتدائي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 6 10 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 1,700.00
 عامة

 52 جمال حسين 2425125198 ذكر بنجالديشي ابتدائي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 8 7 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 1,900.00
 عامة

اتحاد  ابتدائي
 ميانمار

محمد يونس عبدالسالم انور  2019044094 ذكر
 علي

53 

واإلرشاد وتوعية جمعية الدعوة  ال يوجد 3 0 16 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 1,700.00
 عامة

 54 محمد كوثر حميد 2445423664 ذكر بنجالديشي ابتدائي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 5 6 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 2,000.00
 عامة

 55 أكرم محمد علي الصالحي 2457374037 ذكر يمني ابتدائي

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 2 10 14 نعم
 الجاليات في شرق جدة

عامل تنظيف مباني  كلي 40 ر.س. 3,000.00
 عامة

 56 فاروق حسين عبدالحميد 2188396978 ذكر بنجالديشي ابتدائي

وتوعية جمعية الدعوة واإلرشاد  ال يوجد 0 2 18 ال
 الجاليات في شرق جدة

 57 بندر احمد قاسم الصبياني 1033219146 ذكر سعودي ابتدائي سائق كلي 40 ر.س. 3,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 3 6 10 نعم
 الجاليات في شرق جدة

مدير أدارة العالقات  كلي 40 ر.س. 8,000.00
 العامة واإلعالم

 58 محمد عوض عبدهللا الشهري 1040637314 ذكر سعودي بكالوريوس

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 5 8 6 نعم
 الجاليات في شرق جدة

رئيس قسم العالقات  كلي 40 ر.س. 6,000.00
 العامة

فارس عبدهللا عبدالرحمن  1106684754 ذكر سعودي ثانوية عامة
 الزهراني

59 

واإلرشاد وتوعية جمعية الدعوة  ال يوجد 2 0 13 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 60 عالء ابراهيم عبدهللا حمود 1098340399 ذكر سعودي بكالوريوس أخصائي عالقات عامة كلي 40 ر.س. 5,000.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 12 8 24 نعم
 الجاليات في شرق جدة

 61 عبدهللا أحمد حامد القرني 1069465035 ذكر سعودي ابتدائي موظف إستقبال كلي 40 ر.س. 3,566.00

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  ال يوجد 1 11 17 نعم
 الجاليات في شرق جدة

مسؤول الصيانة والعهد  كلي 40 ر.س. 4,000.00
 والمشتريات

 62 فهد سليم سالم الحمدي 1091603017 ذكر سعودي ثانوية عامة



 

 الحوكمة واإلدارة واإلفصاح

 : اإلدارية والتنظيمات اإلدارية الهيئة -أ

 :العمومية الجمعيةالتغير في عدد أعضاء  -1

 .امرأة)          (  .( رجل    ٢7)       ٢7 : العدد اإلجمالي: العام بداية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 .امرأة)          (  .( رجل    ٢7    )   ٢7  العدد اإلجمالي: العام نهاية في العمومية الجمعية أعضاء عدد إجمالي

 ( عضو   0زيادة/نقص )      :من بداية السنة األعضاء عدد في جمالي التغير إ

 

  :العادية الجمعية العمومية اتاجتماع -٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 

 االجتماع
 تاريخ

 االجتماع

 عدد الحضور 

إرفاق 

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين ومن 

 ناب عنهم

)يبين فيه 

تاريخ التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

 عقد االجتماع من
إرفاق 

محضر 

 االجتماع

إرفاق 

محضر فرز 

 –األصوات 

في حال تم 

 التصويت

 تزويد الوزارةتم هل 

الكشوف واملحاضر ب

الخاصة باجتماع 

 الجمعية العمومية

خالل خمسة عشر 

يوما من تاريخ 

 االجتماع؟

 

 نيابة أصالة 
 الدعوة

 األولى

 الدعوة

 الثانية
  

 -   األول 
مدمج مع 

 نعم ال يوجد نعم -  املحضر
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 مرفق محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية: -
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  ( نعم )   )شخصية؟ مصلحة لوجود تاالقرار  بعض على التصويت من الجمعية العمومية أعضاء بعض منعم ت هل


 ( ال

 مالحظات السبب اسم العضو

   

   

   

 

 

 

 اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية: -3

  عادية:  )  غير  عمومية جمعية اجتماعات هل عقدت

 ( نعــــم             )    (ال  

رقم 

 االجتماع
 تاريخه

عدد 

 الحضور 

إرفاق 

الكشف 

التفصيلي 

بالحضور 

واملنوبين 

ومن ناب 

)يبين  عنهم

فيه تاريخ 

التحاق 

العضو ونوع 

 العضوية(

 

 الجهة

 الطالبة

 لالجتماع

/  الوزارة)

 مجلس

  / اإلدارة

 ٪من25

 الجمعية

 (العمومية

سبب 

 االجتماع

إرفاق 

 املحضر

إرفاق محضر 

فرز األصوات 

– في حال تم 

 التصويت

تزويد تم هل 

الكشوف ب الوزارة

واملحاضر 

الخاصة باجتماع 

الجمعية 

خالل  العمومية

خمسة عشر 

يوما من تاريخ 

 االجتماع؟

 

 21 8/10/2020 األول 
مدمج مع 

 املحضر

مجلس 

 االدارة

اعتماد 

الالئحة 

 األساسية
 نعم ال يوجد 
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 مرفق محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: -
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 ال يوجد                     :من قبل الجمعية العمومية املكّونة اللجان الدائمة -4

 )    (ال   )    ( نعــــم؟ ت اللجان الغرض من تنفيذها من حيث انتظام االجتماعات وطريقة التشغيل وفعالية القراراتقحقهل  

 :اجتماعات اللجان الدائمة 

 إرفاق املحضر أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع اللجنة

     

     

 

 

 : اإلدارة مجلس -5

  مجلس اإلدارة أعضاء عدد
 
 ( أعضاء 10) :   للجمعية األساسية لالئحة طبقا

 ( أعضاء 5) :   اإلدارة مجلس اجتماعات لعقد النظامي للنصاب املحقق األدنى الحد

  سنوات () أربع :    اإلدارة مجلس دورة
 

  مجلس اإلدارة :

 تاريخ تكوين مجلس اإلدارة الحالي
 هـ٢4/3/144٢

 تاريخ انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي
 هـ٢3/9/144٢

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
 أعضاء 10

 التغير في عدد األعضاء عن الالئحة) زيادة/نقص( عضوا
 ال يوجد

 سبب التغير في عدد األعضاء
 ال يوجد

 ال يوجد العموميةعدد املنتخبين من الجمعية 

 عضو إلعادة التشكيل( 15)تم الرفع بعدد 

 عدد املعينين من الوزارة
 ال يوجد
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 نسبة األعضاء املستقلين من سائر املجلس
100% 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا موظفين داخل الجمعية 

 (ال    ) ( نعــــم             )        باستثناء من وافقت عليه الوزارة
- 

هل املوظفين من مجلس اإلدارة تمت  -في حال كان الجواب ال 

 املوافقة لهم من الوزارة ؟
- 

 - إرفاق موافقة الوزارة لكل موظف من مجلس اإلدارة

 

 

 م٢019      : العاماجتماعات مجلس اإلدارة خالل  -6

 أهم القرارات تاريخه رقم االجتماع

 تم تنفيذها

 )نعم/ال(

سبب عدم 

 التنفيذ
 قائمة الحضور  إرفاق املحضر

 الثاني
8/6/1440 

13/٢/٢019 

حسب املرفق 

 أدناه
  - نعم

حسب املرفق 

 أدناه

 الثالث
٢6/8/1440 

1/5/٢019 

حسب املرفق 

 أدناه
  - نعم

حسب املرفق 

 أدناه

 األول 
5/1/1441 

4/9/٢019 

حسب املرفق 

 أدناه
  - نعم

حسب املرفق 

 أدناه
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 االجتماع الثاني :مرفق  /1
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 : الثالثاالجتماع مرفق  /٢
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 : األول االجتماع مرفق  /3
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 شخصية؟  مصلحة الحضور/النقاش/التصويت في بعض االجتماعات لوجود من اإلدارة مجلس أعضاء بعض منع تم هل

)       ( نعم    )     


 ( ال   

 

 نوع املنع تاريخه رقم االجتماع

 حضور/نقاش/تصويت

موضوع القرار/االجتماع 

 الذي حصل فيه املنع

اسم 

 العضو

 السبب

      

 

 

 

 :اإلدارية التنظيمات -7

ألشخاص خارج الجمعية أو هل تم تفويض أي مهمة متعلقة باختصاصات مجلس اإلدارة كما نصت عليها الالئحة التنفيذية  

   ( نعم     )      شركات أخرى  )


 ( ال   

 ، والجهة املفوضة والسبب؟  املهمة توضيح يجب ، نعم االجابة كانت إذا

 تاريخ نهاية التفويض تاريخ بداية التفويض سبب التفويض الجهة املفوضة املهام املفوضة فيه
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)      في صرف أو استهالك أصول الجمعية سواء النقدية أو الثابتة أو املتنقلة؟     )       ( نعم وقع تحول  هل


 ( ال    

 :تعبئة الجدول التالي لكل حالة نعم،يجب جابةاإل  إذاكانت

 : نوع التحول 

صرف أموال أو استخدامها  في مجال غير /اختالس )

خصصها صرف أموال أو استخدامها في غير ما /مصرح

 ( له املتبرع دون علمه

سبب  املبلغ املحول أو قيمته تاريخ التحول 

 التحول 

جراء اإل 

 املتخذ

 للتصحيح

     

 

   بواسطة: ) الجمعية أموال من الصرف يتم

    ) ( شيكات   


 ( تحويل   ) ( نقدا  

  الصرف حالة في
 
 :الصرف وأوجه املنصرف املبلغ إجمالي يوضح نقدا

  املصروف املبلغ
 
 الجهة املستفيدة الصرف أوجه نقدا

30000.00 

عهدة مستديمة 

للبرامج واالنشطة 

الطارئة ، املعتمدة من 

مجلس االدارة 

بموجب القرار رقم 

( بتاريخ 4)

 م٢٢/٢/٢0٢0

إدارات الجمعية 

)نثريات البرامج 

 واالنشطة(

 

 :اللوائح  -ب

 إرفاق )نعم/ال(  : اللوائح

 على موقع الجمعية نعم و املعتمدة حدثةاملالالئحة األساسية للجمعية 

تشتمل على سلم األجور والرواتب, و  بالجمعيةتوجد الئحة للموارد البشرية 

 وغيرها,  مكافأة نهاية الخدمة و اإلجازات, و الترقيات, و املكافآت, و 
 على موقع الجمعية نعم

 - - ال مجلس اإلدارة   معتمدة العينية والنقدية, لصرف املساعداتتوجد الئحة 

 فيين واملوظفين القيادي التنفيذي املدير راتب لتحديد محددة آلية توجد هل

إذا كانت اإلجابة ال, فما هي اآللية التي حدد بها راتب املدير  -؟ الجمعية

 التنفيذي؟

 على موقع الجمعية نعم

   أخرى 
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 : اإلدارية السجالت -ت

 التالية:  السجالت الجمعية تستخدم

هل تستخدمه الجمعية  السجل 

 )نعم/ال(

 مالحظات

 السجالت اإلدارية

  نعم في الجمعية العمومية العضوية سجل

  نعم العمومية الجمعية اجتماعات سجل

  نعم اإلدارة مجلس اجتماعات سجل

  نعم الدائمة واملؤقتة اللجان سجل

 السجالت الفنية
  نعم النشاطاتسجل 

  نعم املستفيدين/سجل املنتفعين

 

   :  السياسات -ث

  إرفاق )نعم/ال(  لـ : و معتمدة من مجلس اإلدارة هل لدى الجمعية سياسة مكتوبة

 على موقع الجمعية نعم املصالحسياسة تعارض 

 على موقع الجمعية نعم مقدمي البالغات حمايةو إلبالغ عن املخالفات سياسة ا

 على موقع الجمعية نعم خصوصية البيانات سياسة

 على موقع الجمعية نعم سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

 على موقع الجمعية نعم سياسة جمع التبرعات

 على موقع الجمعية نعم سياسة آليات الرقابة واإلشراف على املنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها

 على موقع الجمعية نعم اإلدارة واإلدارة التنفيذيةسياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس 

 على موقع الجمعية نعم سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة

 على موقع الجمعية نعم سياسة قواعد السلوك

 على موقع الجمعية نعم سياسة إدارة املتطوعين

 على موقع الجمعية نعم اإلرهابمؤشرات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل 

 على موقع الجمعية نعم سياسة الوقاية من عمليات غسل األموال و جرائم تمويل اإلرهاب

    أخرى ....
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  : اإلفصاح -ج

 :هم الجمعية أرصدة من بالسحب املفوضين

 املنصب بمجلس اإلدارة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة د. علي بن مقبول أحمد العمري 

 املسؤول املالي بن جميل سليمان أخضربسام 

 

 :التالية الوثائق عن فصاحاإل  تم كيف 

فصح مباشرة  موقع الجمعية 
ُ
ت

 عند الطلب

 ال توجد ال يفصح عنها

     بالجمعية الخاصة الحوكمة و التنظيم وثائق

     النموذج الشامل

     املصالح تضارب سياسة

     املالية القوائم

 بالوثائق االحتفاظ و الخصوصية سياسة

 وإتالفها
 

   

     اإلدارة مجالـس أعضــاء أسماء

  التنفيذي املدير راتب
   

     أسماء املوظفين القياديين في الجمعية

 عن املسؤول الشخص هاتف و وعنوان اسم

 الجمعية وثائق و بسجالت االحتفاظ
 

   

     التقرير السنوي 

 

)     لدى الجمعية وحدة متخصصة في إدارة املتطوعين ؟  هل

 ( نعم    )  (  ال  

إجمالي عدد ساعات  عدد املتطوعين خالل هذا العام رقم الجوال اسم املسؤول عن الوحدة

 املتطوعين

 إناث ذكور 

 680 0 126 966506093115 محمد بن ذاكر الزبيدي
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مجلس إدارة أو   عضو  مع تجارية و أ عائلية القةع هاملوظفين القياديين لأو  من أعضاء مجلس اإلدارة أواملدراء أحد يوجد هل

 ( الالجمعية؟ )       ( نعم           ) في خر آ مدير أو موظف قيادي

اسم املوظف ذي  منصبه اسم املوظف

 الصلة

 نوع العالقة منصبه

 )تجارية/عائلية(

تفصيل 

 العالقة

      

      

      

 

يرجى اإلفصاح عن جميع املبالغ املالية التي تلقاها أي عضو في مجلس اإلدارة نظير خدمات أو منتجات قدمها للجمعية 

 – )باستثناء تعويضاته التي يتلقاها باعتبار عمله عضوا في مجلس اإلدارة إن وجدت( وذلك خالل السنوات األربعة املاضية

 :  -إن وجد 

 التاريخ سببه قيمة املبلغ الذي تلقاه العضواسم 

 ال يوجد

 

 ،إن الجمعية مع ( لخإ ،منتجات خدمات تقديمية) تجار  تعامالت لقاء الجمعية من مالية تعويضات تلقت التي ما الجهات

 : -إن وجد  –التعويض قيمة وذكر  الخدمة وصف مع ريال( 10000تتجاوز  التي املبالغ) .وجدت

 قيمة التعويض الخدمةوصف  الجهة

 ال يوجد
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يرجى اإلفصاح عن أي صفقات تجارية تمت بين عضو في مجلس اإلدارة ومؤسس أو عضو مجلس أو مدير مؤسسة مانحة 

 :  -إن وجد  –تمنح الجمعية خالل السنوات األربعة املاضية

اسم عضو 

 املجلس 

اسم الطرف 

الثاني ذي 

 العالقة

املسمى 

الوظيفي 

 الثانيللطرف 

اسم الجهة الداعمة التي 

 يرتبط بها الطرف الثاني

تاريخ بداية 

 الصفقة

تاريخ انتهاء 

 الصفقة

قيمة 

 الصفقة

 ال يوجد

 

الجمعية مبالغ من جهات خارج اململكة ؟  )   (  نعم   )   لقتهل ت

 (  ال 

 الدولة التي تقع فيها الجهة اسم الجهة 
الغرض من املبلغ ) إعانة / خدمة / 

 أخرى(

إجمالي 

 املبلغ

إرفاق موافقة 

 الوزارة

     

 

 :-إن وجد  – التعاقدات أو الشراكات أو االتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دوليةيرجى اإلفصاح عن 

اسم الجهة التي تم 

 التعاقد معها

الدولة التي تقع فيها 

 الجهة
 إرفاق موافقة الوزارة  الغرض من العالقة

رفاق موافقة الجهة إ

 ملختصةا

 ال يوجد
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 :-إن وجد  –العقارات واالستثمارات الخاصة بالجمعيةيرجى اإلفصاح عن 

 القيمة املالية نوع العقار/االستثمار 

إرفاق موافقة الجمعية 

العمومية أو مجلس اإلدارة 

بتفويض الجمعية 

 العمومية

  663,281.25 14وقف الرحمة ك 1

  3,492,922.00 الحرازات -استراحة ومستودعات امللتقى  2

  495,600.00 )الجامعة( 1النوريين  3

  468,560.00 )الجامعة( ٢النوريين  4

  3,529,000.00 قطعة( 11)٢3كيلو  -اوقاف أراض ي أم السلم  5

  1,777,908.00 ( 14مبنى االحسان ) كيلو  6

  1,317,365.00 1٢وقف االيمان ك 7

  1,395,453.00 العمارة( -)الليث  1وقف البركة  8

  2,220,000.00 املنتجع( -)الليث  ٢وقف البركة  9

  653,500.00 الفندق( -)الليث  3وقف البركة  10

  950,000.00 )حي الخمرة( 1وقف الخير  11

  987,000.00 ) حي القرينية ( ٢وقف الخير  12

  11,764,915.00 ( 13وقف الدعوة ) كيلو  13

  527,882.00 وقف الصديق ) مستودعات الحرازات ( 14

  172,914.90 13وقف الصفوة )موقف السيارات( ك 15

  1,375,285.00 13وقف العطاء ك 16

  310,000.00 الدور الثالث -(  9شقة )  -وقف الفهد  17

  2,613,577.63 ( 13) كيلو  ى االداري للجمعيةوقف املبن 18

  698,377.00 وقف النور )عمارة الحرازات( 19

  2,515,934.00 وقف الهداية ام السلم )حي الورود( 20
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  1,043,375.00 ملنتزهات الشرقيةا -وقف الهدى  21

  4,146,303.85 ( 11) كيلو  1وقف الوالدين  22

  4,146,303.84 ( 11) كيلو  ٢وقف الوالدين  23

  4,341,626.00 النماء )حي املتنزهات( وقفق 24

 

افقة امرف -  (: ٢ – 1لجمعية العمومية  ) ق مو
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 البرامج واألنشطة .4
 ما هي مهمة )رسالة( الجمعية التي تعمل على تحقيقها:

نحن مؤسسة خيرية تعاونية دعوية، تدعو إلى اإلسالم وترشد إلى الحق ببرامج نوعية مؤثرة وأساليب تقنية متطورة 

 .ومتنوعة،من خالل فريق عمل إبداعي في بيئة جاذبة

 ما هي أهداف الجمعية وفقا لالئحة األساسية:

 تعليم املسلمين أصول دينهم وتعميق روابط األخوة فيما بينهم . -1

 الدعوة املتخصصة للفئات االجتماعية . -٢

 االهتمام الدعوي بالجاليات والتواصل معهم . -3

 املحافظة على الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحمايتها . -4

 العمل على تحقيق الطاعة هلل والطاعة لرسوله صلى هللا عليه وسلم وألولي األمر . -5

 العمل على مكافحة االنحراف الفكري وبيان أثاره وأضراره . -6

 النبوية الصحيحة وعلومها . بالسنةالعناية  -7

 حماية املجتمع من الغلو والتطرف واإلفراط والتفريط . -8

 إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح . -9

 نشر العلم النافع وتبصير املسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا . -10

 تأصيل معنى الوالء والبراء الشرعيين لدى املسلمين وفق املنهج الصحيح . -11

 دعوة غير املسلمين للدخول في اإلسالم وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم . -1٢

 الى ونشر العلم الشرعي .استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى هللا تع -13

 تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم ورد الشبهات املثارة عليه . -14
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 : بيان بالبرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية

 م

نوع البرنامج 

أو النشاط 

 أو الخدمة

 والنشاطات والخدمات للبرامج وصف
إجمالي عدد 

 املستفيدين
 املصروفات اإليرادات

هل 

البرنامج 

ضمن 

نطاق 

الخدمة 

 الجغرافي؟

في حال كان 

البرنامج 

خارج نطاق 

الخدمة 

الجغرافي 

)إرفاق 

موافقة 

 الوزارة (

1 
مبادرة سهلناها 

 عليك 

ة من الوسائل الدعوية هي عبارة عن مجموع

بعدة )مرئية, صوتية, مقروءة(  املتنوعة :

يتم الدخول عليها  لغات)للمسلم, ولغير املسلم(

والبصمة, وتعرض بطرق مختلفة  Qrعن طريق 

 من خالل :)وسائل التواصل, الكتاب, البنر( 

  نعم 0 0 208000

2 
مبادرة معرض 

 تعظيم الصالة

غر متنقل  يعرض فيه عبارة عن معرض مص

 عن منزلة الصالة. آيات وأحاديث
  نعم 650 0 600

3 
مبادرة ليدبروا 

 ياته

يصمم لها مونتاج خاص ٌيعرض من مقاطع مرئية 

 خاللها تالوة و تفسير آليات من القرآن الكريم
  نعم     43680

 مبادرة فاتبعوني 4

مقاطع مرئية يصمم لها مونتاج خاص ٌيعرض من 

خاللها أحاديث نبوية مع شرح لبعض مفردات 

 الحديث  

  نعم 0 0 133200

 استقراء  5
قياس الوالء واالثر وتفاعل أصحاب املصلحة مع 

 الجمعية 
  نعم 0 0 36000

 دين اإلسالم  6
اصطحاب مجموعة من املسلمين الجدد بزيارة 

 تاجر 
  نعم 0 0 55

 منافذ 7
تعزيز وانشاء عالقات مع الجهات الحكومية 

 والخاصة 
  نعم 0 0 418

 شراكات اكاديمة  8
مع الجامعات والكليات  عقد شراكات اكاديمة

 والتعليم إلقامة بر امج توجهي ودعوي 
  نعم 0 0 3

 بصمة  9
إعداد محتوى إعالمي مرئي ومسموع ونشره عبر 

 مواقع التواصل االجتماعي
  نعم 0 0 30000

 سفير  10
استقطاب املشاهير في مواقع التواصل االجتماعي 

 وإبراز جهود وبرامج الجمعية 
  نعم 0 0 100000

 عين  11
معرفة عدد املرات التي فعلت فيها مواقع 

 التواصل االجتماعي 
  نعم 0 0 137000

 مكتبكم بصيرة  12
إعداد وتصميم  تقارير وبرامج الجمعية 

 ومطبوعاتها  
  نعم 0 0 9000

  نعم 0 0 1600 برنامج تعزيز القيم املجتمعية لدى الفتيات قيمنا 13
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 ملتقى الفتيات 14
يناسب شريحة الفتيات للمحافظة على ملتقى 

 الثوابت االسالمية
  نعم 9200 40000 2400

  نعم 9906 0 20 تفعيل الفتيات لتنفيذ برامج اجتماعية سواعد العطاء 15

 مسارات التربوي  16
برنامج يعتنى بالتحصين الفكري والبناء العلمي 

 واملهارى للشباب
  نعم 0 0 35

17 
تعظيم قدر 

 الصالة 

برنامج يعزز قيمة الصالة في نفوس الطالب 

 للمرحلة املتوسطة والثانوية
  نعم 0 0 6000

 اعتزاز 18
برنامج يعتني بتعزيز القيم واملبادئ والثوابت 

 االسالمية واألفكار املنهجية عند املسلم
  نعم 0 94000 1000000

 صناعة املربي 19
برنامج يعنى باملشرفين في املحاضن التربوية 

 وإعطاء املربي خبرات تربوية لطالب
  نعم 506 50000 60

 صناعة الواعظ 20
لقاءت منهجية مكثفة عن ضوابط املوعظة 

 وآدابها ومنهج السلف في الوعظ 
  نعم 28661 70000 40

 رائدات املجد 21
برنامج علمي ومهاري وتفعيلي إلعداد داعيات 

 متخصصات في الدعوة إلى هللا على بصيرة
  نعم 89188 86000 55

 الواعظة املؤثرة 22
برنامج يهدف إلى إخراج واعظات يعتمد خطابهن 

 على املوعظة باألساليب املؤثرة للوعظ
  نعم 0 0 30

23  
 
 زدني علما

 في 
 
برنامج علمي يستهدف الدعاة لتأهيلهم علميا

 الدعوة إلى هللا 
  نعم 0 0 30

 ورثة األنبياء 24
لتدريس الطالب  البناء العلمي التأصيلي

 والطالبات العلوم الشرعية ومقدماتها
  نعم 20000 2000 1800

 الدورات العلمية 25
دورات علمية متخصصة لطالب العلم في 

 اإلجازات
  نعم 75164 0 3000

 نرتقي 26
 
 معا

لقاءات علمية بنائبة للطالبات متخصصة في 

 فنون العلم
  نعم 6009 0 250

27 
تمكين طالب 

 العلموطالبات 

برنامج يهدف إلى تمكين طالب وطالبات العلم 

 الشرعي من التدريس والتعليم وتفعيلهم 
  نعم 15605 4000 20

 حامل املسك 28
برنامج توعوي عبارة عن لقاء أسبوعي في وسط 

 أحياء جدة لشريحة الشباب
  نعم 29490 281000 20000

 زاد املربي 29
 
 
 وايمانيا

 
برنامج يهدف للعناية بذات املربي علميا

 
 
 وسلوكيا

  نعم 0 0 50

30 
تأهيل دعاة 

 القرى 
  نعم   0 300 برنامج مهاري للعاملين في دعوة القرى 

 ريا ض الجنة 31
سلسلة محاضرات ودروس توجيهية قيمية إلفراد 

 املجتمع
  نعم 13381 0 42000

 نرتقي بأخالقنا 32
برنامج يهدف إلى تعزيز القيم في نفوس املجتمع و 

 تكوين املجتمع املسلم املتحلي بمكارم األخالق 
  نعم 0 0 3200

 سفراء األحياء 33
صناعة فريق لتنفيذ برامج املكتب في أحياء 

 نطاق املكتب وتطويرهم
  نعم 11049 50000 800000

 عالم بنات 34
واملبادرات التي تستهدف  مجموعة من املناشط

الفتيات في أحياء شرق جدة لتعزيز القيم لديهن 
  نعم 0 100000 2700
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وتنمية مهاراتهن وحفظ أوقاتهن بما يعود عليهن 

 بالنفع.

 وحدة وفاء 35

إقامة وحدة لخدمة الداعيات في الجوانب 

العلمية والدعوية , مع توفير خدمة املواصالت 

يسهل عمل الداعية ويزيد برفقة محارمهم , مما 

 أدوارها لخدمة مجتمعها

  نعم 12000 25000 10

 راسخ 36
برنامج علمي بنائي متخصص يستهدف طلبة 

 العلم املتقدمين
  نعم 0 15000 200

 الداعية املؤثر 37

مشـروع يسـتهدف الدعـاة املهتميـن بإلقـاء الكلمـات 

بهـذه والوعـظ والتذكيـر بهـدف تأهيليهـم للقيـام 

املهمـة علـى أكمـل وجـه وإكسـابهم مهـارات الوعـظ 

 والتأثيـر.

  نعم 0 39000 35

38 
املصليات 

 املتنقلة

إقامة شعيرة الصالة من خالل تجمعات املجتمع 

 في املتنزهات والشواطى 
  نعم 4966 4833 115200

 الجوالت الدعوة 39

عبارة عن زيارات دعوية للشركات واملؤسسات 

والدوائر الحكومية ذات الكثافة العمالية العالية 

لدعوة غير املسلمين منهم الى اإلسالم وتوعية 

 املسلمين منهم بأمور دينهم 

  نعم 4000 6100 8971

40 
الدعوة 

 االلكترونية

عبارة عن مواقع انترنت وصفحات فيس بوك 

مخصصة لتبليغ دين هللا لغير املسلمين ودعوتهم 

 وتوعية املسلمين منهم بأمور دينهم 

  نعم 61291 0 3625859

 العمالة املنزلية  41

زة بمواد دعوية  عبارة عن سيارة خاصة مجه 

تستهدف العمالية املنزلية ) عاملة منزلية, سائق, 

 حارس,... ( الغير مسلمين منهم واملسلمين 

  نعم 0 0 354

42 
الرحالت 

 الترفيهية 

عبارة عن رحالت برية وبحرية دعوية وترفيهية 

لتأليف قلوب الجاليات املسلمة واملسلمين 

 الجدد ودعوة غير املسلمين منهم 

  نعم 5001 0 138

43 
تأهيل املسلم 

 الجديد

عبارة عن برنامج تعليمي مكثف للمسلم الجديد 

 
 
لتعليمه أمور دينه االساسية ومتابعته شخصيا

 االلكترونيةأو عن طريق الدعوة 

  نعم 69536 10200 774

 كوني معنا  44
عبارة عن برنامج تعليمي مكثف للمسلمة 

 الجديدة لتعليمها أمور دينها الضرورية
  نعم 6999 0 67

45 
الرحالت 

 االيمانية

عبارة عن رحلة مخصصة ألداء العمرة والزيارة 

والحج للمسلمين الجدد خاصة والجاليات 

 ويشملها توجيهات وارشادات دعوية 
 
 عموما

  نعم 10000 0 472

46 
مدونات وتاهيل 

 الدعاة

عبارة عن دورات تطويرية مهارية إيمانية 

والكترونية لدعاة الجاليات, وتأهيل وإعداد دعاة 

 جدد  

  نعم 16630 112127 9156

 طهور ال باس  47

عبارة عن برنامج دعوي خاص بزيارة املرض ى من 

الجاليات املسلمة وغير املسلمة باملستشفيات 

وتقديم هدايا دعوية لهم ودعوة غير املسلمين 

 منهم

  نعم 5581 0 80
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48 
برنامج ساعة 

 وساعة 

رياضية وأجهزة  عبارة عن صالة مجهزة بادوات

الكترونية وركن خاص للتعليم االلكتروني ودعوة 

 غير املسلمين

  نعم 0 0 3966

 رياض الجنة  49

عبارة عن اكاديمة لتعليم املسلمين الجدد خاصة 

ص )  والجاليات عموما بمنهج تعليمي مخص 

القرآن والتفسير, اللغة العربية, التوحيد, 

 الفقه, الحديث (

  نعم 194794 28700 760827

 استبانة  50
استبانة تحدد مدى تحقق الرضا للمستفيدين 

 من جميع البرامج املقدمة لهم 
  نعم 0 0 230

 

 يوجد ال             ا :بيان بنوع املساعدات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين وحجمه

 املساعداتجمالي مبلغ إ إجمالي عدد املستفيدين عدد املستفيدين نوع املساعدات

 غير سعوديون  سعوديون 

         مساعدات أيتام

         مساعدات أرامل

         مساعدات مطلقات

مساعدات ظروف 

 خاصة

        

         مساعدات عينية

         أخرى 

         املجموع
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، مخاطر غسل األموال تطويرية ، توعوية في اللوائح واألنظمة  الداخلية املقدمة للعاملين في الجمعية ) برامجبيان بالبرامج 

 (  :وجرائم تمويل اإلرهاب

 تاريخ البرنامج مقدم البرنامج اسم البرنامج م

الفئة املستهدفة ) الجمعية 

العمومية / مجلس اإلدارة / 

 اإلدارات القيادية / العاملين (

إرفاق كشف 

 الحضور 

  العاملين 9/3/2020 الشيخ / عبدالرحمن الرابغي أهمية أعمال القلوب 1

  العاملين 13/4/2020 الشيخ /عبدالرحمن الرابغي تعزيز قيمة التعاون  2

  العاملين 17/1/2020 د.عبدالعزيز آل حسن أدوات تطوير الذات 3

  العاملين 26/11/2020 د.بدر قادرو  التوازن النفس ي 4

  العاملين 18/2/2020 الشيخ /عبدالرحمن الرابغي فن صناعة الذكريات مع األبناء 5

  العاملين 21/9/2020 الشيخ /عبد الرحمن الرابغي االحتساب 6

  العاملين –مدراء اإلدارات  16/12/2020 م.يوسف محمد داهم إدارة املشاريع التنموية 7

  املوظفين املعنين –مدراء اإلدارات  14/12/2020 د.عبدهللا القرني دورة إعداد االستبانات 8
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 (٢كشف حضور ) (1كشف حضور )

  

 (4كشف حضور ) (3كشف حضور )
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 (6كشف حضور ) (5كشف حضور  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8كشف حضور ) (7كشف حضور )
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    الربع األخير: )ة قبل تسليمه في من قبل مجلس اإلدار  الشاملتم اعتماد النموذج  هل

  )        ( ال      ( نعم  

 


